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SHAS RY  



 

Puheenjohtajan terveiset 

Takana on uskomattoman lämmin ja aurinkoinen kesä. Tuntuu, että 
lapsuuden vuodenajat olisivat palanneet tänä vuonna. Ensin saim-
me nauttia lumisesta ja kylmästä talvesta kunnon hiihtokeleineen ja 
sen jälkeen todellinen intiaanikesä lämmitti mieltä. 
  
Kesä oli HIV-koulutusten saralla kiireistä aikaa. Kesäkuun alussa 
järjestettiin Kööpenhaminassa kaksi eri pohjoismaista kokousta, 
toinen Gileadin ja toinen Abbottin järjestämänä. Molemmissa oli 
mukana myös suomalaisia sairaanhoitajia. Tässä tiedotteessa on 
referaatit molemmista kokouksista, lisätietoa voi kysellä 
kokouksissa mukana olleilta.  
 
Heinäkuussa kokoontui Wienissä Maailman Aids-konferenssi, nyt jo 
xx kertaa. Konferenssin uusinta tietoa saimme kuulla mm. Jussi 
Sutisen välityksellä elokuisessa koulutuspäivässämme.  
 
Elokuussa oli yhdistyksen tärkein koulutuspäivä: HIV/aids-hoitotyön 
päivät, nyt järjestyksessään toiset. Ajankohta tuntui aluksi huonolta, 
heti lomien jälkeen elokuussa, mutta iloksemme saimme todeta, 
että lomalta oli palattu ja kouluttautumaan ehdittiin. Tiedotteessa on 
lyhennelmä koulutuspäivän annista. Sitä tärkeintä eli 
vuorovaikutusta ja verkottoitumista ei tiedote ymmärrettävästi pysty 
eteenpäin välittämään.  
 
Syksyn tapahtumista tärkeimmät ovat yhdistyksen syyskokous sekä 
tietysti Maailman aids-päivä. Syyskokouksen yhteyteen 
järjestämme jälleen mielellämme jonkin luennon/esityksen. Kerro 
meille toiveesi teemasta, yritämme ottaa jäsenistön toiveita 
huomioon mahdollisuuksien mukaan. 
 

Kuluvan vuoden jäsenmaksujen lähetys on teknisistä syistä 
viivästynyt. Tulet saamaan laskun postissa lähiviikkoina. 
 

Kuulakkaita syyspäiviä toivotellen 
 
 

Henna Korte 
puheenjohtaja  
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       HALLITUKSEN JÄSENET 2010 

       1.1.2010 
                                                          

 
 

 
 
 
Henna Korte 050 301 5303 puheenjohtaja 
Harjutie 25  
01390 Vantaa henna.korte(at)redcross.fi 
 
 

Hanna Kaskinen 040 502 5915 varapuheenjohtaja 

Fleminginkatu 21 b A 19 
00500 Helsinki hanna.kaskinen(at)yahoo.com 
 
   

Riikka Teperi 050 357 5374 sihteeri 
Kaikurinne 7 A 
02280 Espoo riikkateperi(at)hotmail.com  
 
 

Irene Vainikainen 050-5240741  
Koskelantie 31 A 10 
00610 Helsinki perhe.vainikainen(at)welho.com 
 

  
Outi Debnam 050 344 9670 taloudenhoitaja 
Tulisuontie 4 G 83   jäsenrekisterivastaava 
00820 Helsinki outi.debnam(at)hus.fi 
 
 

   
VARAJÄSENET: 
 
Katja Vuorenmaa 050 364 9918  
Pihlajatie 14   
04480 Haarajoki katja.vuorenmaa(at)kolumbus.fi 
 
 

Taina Aaltonen 040 752 7175 
Lohjantie 52 A 
03100 Nummela taina_j.aaltonen(at)kolumbus.fi 
  
 
 
MUUT: 
 

Helena Mäkinen  tilintarkastaja 
Mäkelänkatu 86 C 27 
00610 Helsinki helena.makinen(at)hus.fi 
 
Sirpa Heikkilä  
Piilikuja 4 
03100 Nummela sirpa.heikkila(at)hel.fi varatilintarkastaja 
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Kutsu 
 

Hämeenlinnan A-klinikkatoimen yksikkö, 
Terveysneuvontapiste Living room täyttää 10 vuotta. 

 
Juhlimme avoimin ovin kakkukahvien merkeissä 

perjantaina 24.9.2010  klo 11-14 
 

Tervetuloa!! 
 

Living room 
Turuntie 1 

13100 Hämeenlinna 
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Terveiset Living roomista! 
 
Hämeenlinnan a-klinikkatoimen yksikkö Living Room eli tutummin Livari on huumeiden käyttäjien terveys-
neuvontapiste, joka toimii samalla ”olohuoneena” päihdeongelmaisille. Livarissa voi vaihtaa neulat ja ruis-
kut puhtaisiin, saada neuvontaa ja ohjausta tartuntataudeista sekä käydä hiv-, c-hepatiitti-, klamydia ja 
tippuri testeissä. Asiakkailla on käytössä netti ja puhelin virastoasioiden hoitamista varten. Livariin voi 
myös tulla vain oleskelemaan, juomaan kupin kahvia, lukemaan päivän lehden ja juttelemaan mieltä as-
karruttavista asioista. Aamupäivisin Livarissa toteutetaan korvaushoitoa. Asiointi Livarissa tapahtuu nimi-
merkillä, myös testien ottaminen on mahdollista anonyymisti.  
 
 
Suomessa on useita terveysneuvontapisteitä (noin 30 vuonna 2007), mutta Livarin kaltainen toiminta on 
edelleen ainutlaatuista. Neulojen ja ruiskujen vaihto aloitettiin Hämeenlinnassa vuonna 1999 kun huumei-
den käyttäjien keskuudessa levisi hiv-epidemia ja Living room aloitti toimintansa syksyllä 2000. Vuosien 
varrella työntekijöiden määrä on lisääntynyt ja toiminta laajentunut.  
 
Kun asiakkaiden kanssa on keskusteltu hiv:stä ja testaamisesta, pitävät he hiv-testausta Livarissa hyvänä 
ja tärkeänä, koska meille testeihin voi tulla ilman ajanvarausta ja jonottamista. Testitilannetta helpottaa 
myös se, että testiä on ottamassa entuudestaan tuttu ihminen, vaikka pikatestivastauksen odottaminen 
aina vähän jännittääkin. Asiakkaat luottavat, että Livarin työntekijät kyllä tietävät mitä tehdä, jos testitulos 
olisikin positiivinen, eivätkä pelkää jäävänsä asian kanssa yksin. Asiakkaat kokevat myös hiv-testauksen 
Livarissa olevan normaali asia, jonka vuoksi henkilökunnan ei tarvitse tehdä erityistoimenpiteitä, toisin 
kuin joissain muissa paikoissa. Myöskään omaa taustaa huumeiden käyttäjänä ei tarvitse peitellä.  
 
Yleisesti asiakkaiden asenteet hiv-positiivisia kohtaan ovat hyvät. Heillä on paljon tietoa hivistä eikä en-
nakkoluuloja tai pelkoja hiviä kohtaan juurikaan löydy. Usean asiakkaan kaveripiiriin kuulu hiv positiivisia, 
he ovat nähneet millaisia ennakkoluuloja ihmisillä saattaa olla ja kuinka ikävältä ne saattavat tuntua. Tä-
män vuoksi heidän mielestään tiedon levittäminen on tärkeää, koska sen myötä ennakkoluulot vähenevät. 
Asiakkaat ymmärtävät, että hiv koskettaa kaikkia, ei pelkästään huumeidenkäyttäjiä.  
 
Livariin voi tulla testeihin kuka vain, taustastaan riippumatta. Livari on ainoa paikka Hämeenlinnassa, 
missä tehdään hiv-pikatestejä ja testiin voi tulla anonyymisti. Monelle etenkin vielä pienemmältä paikka-
kunnalta tulevalle asiakkaalle nimettömyys on iso asia. Noin puolet hiv-testeistä tehdään muille kuin päih-
deongelmaisille. 
 
Teemme ennaltaehkäisevää työtä eri yhteistyötahojen kanssa. Olemme järjestäneet useana kesänä ke-
säkumikampanjan Hämeenlinnan kesätapahtumissa, joissa olemme jakaneet kondomeja sekä tietoa sek-
sitaudeista ja testausmahdollisuuksista. Olemme järjestäneet Maailman aidspäivän ympärille teemavii-
kon, jolloin jalkauduimme kaupungille jakamaan tietoa hivistä sekä kondomeja. Näiden kampanjoiden jäl-
keen hiv testaukset ovat lisääntyneet huomattavasti.  
 
Tilastoja: 
 

Vuonna 2008 
Hiv-testejä ( pikatesti & suoniverinäyte) tehtiin yhteensä 85 kpl. 
 
Vuonna 2009 
Hiv-testejä (pikatesti & suoniverinäyte) tehtiin yhteensä 90 kpl.  
 
Vuonna 2010 heinäkuun loppuun mennessä 

Hiv-testejä (pikatesti & suoniverinäyte) on tehty 39 kpl. 

 
Kirjoittaneet: Niina Kettunen ja Jutta Pääkkönen 
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The 2nd Nordic Summer HIV meeting 
 
Kesäkuun 10. päivänä järjestettiin lääkefirma Gileadin toimesta toinen yhteispohjoismainen HIV-
koulutuspäivä lääkäreille ja sairaanhoitajille. Pääaiheiksi nousi tulevaisuuden näkökulmien spekulointi tä-
män hetken tiedon valossa sekä meneillään olevien tutkimuksien väliaikaistiedotus. itse osallistuin aihe-
valintojen takia lähinnä lääkäreiden luennoille ja niistä nyt lyhyt yhteiskooste. 
 
Luennoitsijat tulivat englannista, tanskasta ja ruotsista, aiheet osaksi olivat päällekkäisiä ja toisiaan tuke-
via. Suomalaisena oli kiinnostavaa kuunnella, ehkä hiukan edellä olevaa tutkimustietoa, ja samalla sa-
mansuuntaisien haasteiden kanssa toimimisesta. 
 
Heti ensimmäinen luennoitsija peräänkuulutti aikaisen testauksen hyötyä. Tällä hetkellä diagnoosit tode-
taan n. 50%: lla ( 30-70%, alueesta riippuen) myöhään, joka tarkoittaa CD4-solujen ollessa n. 0,350 luok-
kaa. Lukema on jo indikaatio lääkehoidon aloittamiselle. 
 
Luennoissa pohdittiin laajalti seksuaalisen käyttäytymisen lisääntymistä, useiden uusien erektiota lisäävi-
en lääkkeiden saatavuuden myötä. Samalla nähdään muiden sukupuolitautien lisääntyminen, joka taas 
osaltaan johtaa HIV:n tartuttavuuden lisääntymiseen. Olen itsekin työssäni törmännyt kevään ja kesänmit-
taan tavallista useimpiin tuoreisiin HIV-lähetteisiin, joissa henkilö on käynyt hoidattamassa useasti ja 
säännöllisesti muita sukupuolitauteja. HIV-riskiä ei kuitenkaan mielletä todellisesi, ja itseään koskevaksi. 
Löytyipä tutkittua tietoa myös siitä että kondomin käyttö on viimevuosina vähentynyt. 
 
Englannissa ja Tanskassa on seikkaperäisesti tutkittu HIV: n alkuperää eri alakulttuureissa. Tulos oli sa-
mansuuntainen kun Suomessa on nähtävillä tapahtuvan. Seuraavassa Tanskalaisen tutkimuksen lukuja: 
Kaikista tartunnoista 27 % tulee ulkomaalaisten mukana, ja heidän kautta heteroseksuaalisissa edelleen 
leviävät, mutta ei juurikaan omanrotuisten keskuudessa. Ulkomaalaiset homoseksuaalit eivät levitä tar-
tuntaa eteenpäin uudessa maassa. Pakolaisten osuus HIV- positiivisista on hyvin pieni. Hetero naisten 
tartunnat ovat useasti ulkomailta (mm. Afrikka) hankittuja. Nämä naiset eivät tartu enää eteenpäin koti-
maassaan. Heteromiehet taas suosivat matkailukohteena Aasian maita, joista myös tulee heidän tartun-
tansa.  Huumeiden kautta - ja prostituoitujen joukossa uudet tartunnat ovat olleet viimevuosin harvinaisia. 
Voisiko yhteenvetona sanoa, että ulkomaalaisia ja huumeidenkäyttäjiä sekä prostituoituja on osattu oike-
alla valistaa kohdennetusti, vai onko kuitenkin kyseessä näihin ryhmiin liittyvä paine ja sitä myöten stigma 
ja ehkä piilorasismi HIV:n julkisuuskuvassa.  Sillä huolestuttavin trendi on kaikkialla sama. Homomiesten 
tartunnat ovat nousussa, 50 % kaikista tartunnoista. ja on myös nähtävää, että esim. ulkomailta saatuja 
tartuntoja levitetään kotimaassa eteenpäin. Ja näin ollen huolemme kuppa, C- hepatiitti ja lääkeresisten-
teistä kannoista on suuri. Mietin itsekseni kuinka emme omissa maissamme osaa valistaa tätä ryhmää. 
Sitä, minkälaista tietoa ja taitoa meiltä puuttuu, olisi hyvä miettiä yhdessä. 
 
PREP on uusi lyhenne ja tarkoittaa ennalta aloitettua HIV-lääkitystä. Sen eri mahdollisuuksista saimme 
kuulla visioita. San Franciscossa mennään jo niin pitkälle että mietitään aktiivi-ikäisten homomiesten HIV- 
lääkityksen aloittamista. Myös joissain korkean prevalenssin alueilla. mm. Afrikan maissa on samantyyp-
pistä ajatusta herätelty.  
 
Tämänlaisia ajatuksia Kööpenhaminassa pyöritel-
tiin eri kantilta. Millä saataisiin HIV-infektiot kuriin, 
pitäisikö tietyillä ryhmillä olla selkeä ohjeistus 
lääkkeiden aloitukseen erilaisissa tilanteissa. Ja 
esitettiinpä myös lukuja, että kansalaisten jatkuva 
testaus olisi kansantaloudellisesti kannattavaa ja 
näin ollen HIV-dg:t, löytyisivät riittävän ajoissa. 
 
Referoinut kokouksesta Riikka Teperi 
 
 
Kuva oikealla. Jan Kovameesin luennosta 
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Kesäkuun toisena päivänä järjestettiin niin ikään 
Kööpenhaminassa “The 4th Region North HIV-
Nurses Meeting” 
Kokouksen teemana oli HIV ja aivot, luennot kä-
sittelivät neurologisia oireita ja haasteita HIV-
positiivisen elämässä. Myös tässä kokouksessa 
oli suomalaisia sairaanhoitajia, esim. Ireneltä ja 
Outilta voi kysellä lisää. Tähän tiedotteeseen on 
otettu yksi luento, ja jotta käännös ei jättäisi mi-
tään pois tai vääristäisi asioita, on Peter Wetter-
bergin luennon lyhennelmä englanniksi. 
 

Tests and testing for executive functions  
by Peter Wetterberg, MD Senior consultant, 
Memory Clinic, Oslo University 
 
The concept of cognitive dysfunction and de-
mentia 

 Rests heavily on memory dysfunction 

 Often defined by psychometrics character-
istic of Alzheimer’s disease 

 Executive functions not a prominent feature 
 

Mini-Mental Status in cognitive dysfunction 

 Measures mainly language-dependent and 
memory components of cognition 

 Does not reflect functional ability 

 Does not reflect executive dysfunction 
 
HIV-associated neurocognitive disorders 

 HIV-associated asymptomatic neurocognitiv 
impairment (ANI) 

 HIV-associated mild neurocognitive 
disorder (MND) 

 HIV-associated dementia (HAD) 
 

HIV-associated neurocognitive disorders 

 HIV-infection primarily affects 
- Motor function 
- Attention 
- Processing speed 
- Executive function 
- Memory 

 
In typical cases, language, visuospatial function 
and global cognitive function are intact in the 
earlier stages 

 Cortical dementia symptoms, such as 
apraxia, agnosia and aphasia are as a 
rule absent 

 Motor symptoms are usually minor 
- Reduced speed 
- Balance problems 

 

 
Irene Vainikainen ja Taina Hintikka Kööpenhaminassa 
kesäkuussa 2010. Kuva Outi Debnam 

 
Criteria for HIV-associated dementia 

 Deficits in cognitive function in at least 
two domains, especially learning, 
information processing and attention 

 Resultats at least 2 SD below corrected 
means in at least two areas 

 Affects daily functioning 

 No delirium 

 No other explanations for the dementia 
 
”Gold standard”?? 

 Frontal systems comprise 30-40 % of 
the brain’s weight and surface 

 Executive function is multidimensional 

 No single test can measure this 

 Some measures of executive function 
can be more clinically relevant than oth-
ers 
 

Some traditional tests for executive or ”frontal” 
function 

 Towers (Hanoi & London) 

 Stroop tasks 

 Motor tasks 

 Coding tests 

 Trail making test 

 Verbal tasks 
- Fluency tasks 
- Abstraction tasks (Similarities, Differ-

ences, Sayings) 
Motor tasks: 

 Ozjeretski test 

 Luria’s hand motion sequences 

 Luria’s finger tapping 
- Contradicting response 
- Go – No Go 
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Verbal tasks 

 Verbal fluency 
- Animal naming test, FAS (COWAT) 

 Similarities (conceptualisation) 
- Apple – Banana 
- Dress – Shirt 
- Table – Chair 
- Train – Bicycle 
- Sculpture - Poem 
- Plant – Animal 

 Sayings: Why shouldn’t you throw stones in 
glass houses? 

 
Trail making test A and B 

 Tests of speed, for 
- Attention 
- Sequencing 
- Mental flexibility 
- Visual search and motor func-

tion 

 Sensitive for different types of brain dam-
age 

 Part B more sensitive than part A 

 Affected by executive dysfunction 

 Scores are strongly affected by 
- Education level 
- Intelligence 
- Age 

 

Coding tests 

 Symbol-digit modalities test (SDMT) 

 Letter-digit coding test (LDCT) 

 Digit-symbol substitution test (DSST) 

 Same principle for all three tests 

 Time limit 90 seconds 
 
What do they measure 

 Psychomotor speed the most important 
factor 

 Intelligence, memory and learning do not 
influence the result much 

 All coding tests are very sensitive to 
brain damage, but non-specific 

 Performance drops with age, especially 
after age 60 

 
Important 

 This will influence the result significantly 
– Any motor difficulties  

• Sore shoulder 
• Stiff fingers 
• Carpal tunnel syndrome 
• Etc… 

– Being unused to handling pencils and 
doing fine handiwork under time 
pressure 

 
Symbol-Digit Modalities Test 
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Koulutuspäivät 22.–23.8.2010 
Referaatin koonneet Hanna Kaskinen ja Henna Korte 

 
SHAS:n ja neljän lääkeyrityksen – Abbott, Gi-
lead, MSD ja BMS – järjestämät HIV/aids –
sairaanhoitajapäivät pidettiin 22.-23.8.2010 
Helsingissä, hotelli Rantapuistossa. Koulutusti-
laisuus oli tarkoitettu kaikille HIV/aids-työhön 
osallistuville sairaanhoitajille, ei ainoastaan 
SHAS:n jäsenille. Osallistujia oli 49 – juuri sopi-
vasti täyttämään koulutustilan viimeistä istuinta 
myöten. Suuri osa Suomen HIV-positiivisista 
asuu ja saa hoitoa pääkaupunkiseudulla, mikä 
näkyi osallistujien maantieteellisessä jakautu-
massa. Muu Suomi näkyi ja kuului kuitenkin 
myös: myös mm Oulu, Mikkeli, Jyväskylä ja Jo-
ensuu olivat tilaisuudessa edustettuina. 
 
Tilaisuus aloitettiin sunnuntaina 22.8 illallisella 
Rantapuiston Kellariravintolassa. Jotkut hoitajat 
tekevät HIV- työtä joskus melko yksinäisestikin 
infektiopoliklinikallaan, tai eivät osastollaan pysty 
saamaan omilta kollegoiltaan tukea HIV-
potilaiden hoidossa. Illallisella luotiin kontakteja 
ja jaettiin kokemuksia, mikä on tärkeää varsinkin 
näille yksiköidensä yksinäisille asiantuntijoille.   
 
Maanantain koulutuspäivän avasi SHAS:n pu-
heenjohtaja Henna Korte. Tervetuliaispuhees-
saan Henna kertoi että nyt järjestetyt päivät ovat 
toiset tällaisessa muodossa, ja esitti etukäteen 
kiitokset yrityksille jotka mahdollistivat koulutuk-
sen järjestäminen. 
 
Pitkään HIV-infektion ja –potilaiden parissa työs-
kennellyt erikoislääkäri Jussi Sutinen HUS:n 
infektiopoliklinikalta kertoi esityksessään HIV-
infektion nykytilanteesta. Useat kuulijat olivat 
käyttäneetkin infektiolääkäreiden päivittämää 
www.arvosta.fi –nettisivustoa, joihin Sutinen 
useaan otteeseen esityksessään viittasi. Sivuilta 
löytyy paljon arvokasta tietoa ja työkaluja – mm 
seminaarireferaatteja, HIV-lääkkeiden kuvaukset 
ja tietoa niiden käytöstä, potilasohjeita ja lomak-
keita. Sivuston pohjalta Sutinen kertoi ARV-
hoidon indikaatioista, lääkeinteraktioista ja muis-
ta HIV-lääkkeiden mahdollisista sivuvaikutuksis-
ta. Usein esille tuleva asia on HIV-positiivisten 
raskauden suunnittelu ja toteutus sekä positiivi-
sen naisen raskauden aikainen hoito. ”Ajankoh-
taiskimarassaan”  Sutinen kertoi myös HIV:n hoi-
tamisen hidastavan C-hepatiitin etenemistä, ja 
NPEP.stä (non-occupational post exposure pro-
fylaxia), jossa tavoitteena olisi aloittaa hoito pa-
rin tunnin sisällä altistuksesta.  

 
Sutinen kertoi Auroran infektiopoliklinikalla 
suunniteltavasta sairaanhoitajan vastaanotto –
hankkeesta. Tällaisesta vastaanottotyypistä on 
saatu hyviä kokemuksia kehitysmaissa, joissa jo 
olosuhteiden pakosta sairaanhoitajan vastaanot-
to on usein ainoa mahdollinen. Nyt asiasta on 
julkaistu myös tutkimus, jonka tulokset puoltavat 
sairaanhoitajien vastaanoton käyttöönottoa laa-
jemmaltikin. Tämä tosin vaatii suunnittelua, ja 
mikä tärkeintä, kokeneita hoitajia pitämään vas-
taanottoja. 
 
Sutinen muistutti esityksessään adherenssin eli 
hoitoon sitoutumisen merkityksestä. Tämä pitää 
ottaa huomioon jo mahdollista lääkitystä aloitet-
taessa: vaikka muut lääkehoidon aloittamisen 
indikaatiot toteutuisivatkin, pitää aloitusta harkita 
tarkkaan jos lääkärillä tai hoitajalla on vahva 
epäily siitä, että potilas ei ole mieltänyt lääkkeen 
ottamisen säännöllisyyden tärkeyttä, tai jos hä-
nen elämäntapansa eivät tue vastuullisuuteen. 
Tässä asiassa, kuten niin monessa muussakin, 
keskustelu, tiedon antaminen, toimintatapojen 
etsiminen ja vinkkien jakaminen auttaa paljon 
hyvään lopputulokseen pääsemisessä.  
 
Tämän hetken trendeistä kertoessaan Sutinen 
hieman karrikoi sanoessaan, että ”jos HIV-
positiivisella on ihottumaa, se on kuppa kunnes 
on toisin todistettu”. Hän ei heittänyt lausumaa 
perusteitta, vaan kertoi kuppatapausten lisään-
tyneen huomattavasti HIV-positiivisten parissa. 
Sukupuoliteitse esiintyvien tautien lisääntyminen 
kertoo osaltaan huolettomammasta suojautu-
miskäyttäytymisestä, mikä lienee tehokkaan 
ARV-lääkityksen ja parantuneen elämänlaadun 
haittapuoli.  
 
Mielenkiintoisessa esityksessään Sutinen kertoi 
myös uusimmista WHO:n hoitosuosituksista se-
kä tartuntariskitutkimuksista.  
 
Erikoistutkija Kirsi Liitsola THL:stä kertoi val-
misteilla olevista uusista suosituksista HIV-
testauksen periaatteiksi. Suositus on tarkoitettu 
testausta tekeville perusterveydenhuollon toimi-
pisteille ja matalan kynnyksen palvelupisteille. 
Liitsolan mukaan tulossa oleva suositus ei sinäl-
lään sisällä paljoakaan uutta, mutta on tarpeelli-
nen muistutus toimijoille testauksen pelisään-
nöistä. Lisäksi suosituksen tavoitteena on lisätä 
HIV-testiin hakeutumisen mahdollisuuksia niin 
matalan kynnyksen kuin perusterveydenhuollon-
kin pisteissä. Matalan kynnyksen palvelupisteitä 
Suomessa ovat AIDS-tukikeskus, terveysneu-

http://www.arvosta.fi/
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vontapisteet (huumeruiskujen ja -neulojen vaih-
topisteet), Pro-tukipiste ja SPR:n Pluspisteet.  
 
Perusteena testauksen helppouden tarpeelle 
voidaan pitää sitä, että tilastojen mukaan esim. 
Yhdysvalloissa suurin osa tartunnoista saadaan 
henkilöiltä, jotka itse eivät tiedä omasta tartun-
nastaan. Suomessa noin puolet viime vuoden 
tartunnoista todettiin liian myöhään, jolloin CD4-
arvot olivat alle 350, tai potilas oli jo AIDS-
vaiheessa.. Tartunnan varhainen toteaminen 
luonnollisesti parantaa hoitotulosta, ja myös 
säästää hoitokustannuksia niin mahdollisen tar-
tuntaketjun ehkäisyssä kuin myös lyhyempinä 
osasto- ja klinikkajaksoina ja alhaisempina lää-
ke-  ja laboratoriokuluina. Suosituksissa painote-
taan myös testausten saatavuutta ilman lääkärin 
erillistä arvioita, anonyymisti, vieraalla paikka-
kunnalla ja maksutta. Tavoitteena ei ole HIV-
tartuntojen laajamittainen seulonta, ja vaikka 
suosituksissa listataan milloin testi tulisi aina 
tehdä lääkärin aloitteesta, sitä ei saa ottaa ker-
tomatta sitä etukäteen potilaalle. Hänellä tulee 
myös aina olla oikeus kieltäytyä testistä. 
 
Koulutuspäivä jatkui ohjatuilla ryhmäkeskuste-
luilla. Neljässä ryhmässä keskusteltiin etukäteen 
valmisteltujen tapausesimerkkien kautta hoitaji-
en ohjausvalmiuksista HIV-potilaan hoidossa – 
siitä miten ongelmakohtia voi tunnistaa, millä 
keinoin niitä voi lähestyä ja millaisia eväitä mah-
dollisesti antaa potilaalle ja miten varmistaa vies-
tin perillemeno. Ryhmissä keskusteltiin tilanteis-
ta vilkkaasti – tapaukset, vaikkakin kuvitteellisia, 
olivat edustava otos potilaista ja tilanteista joita 
hoitajat ovat kohdanneet tavatessaan HIV-
positiivisia potilaita.  Ongelmakohtina tulivat sel-
keästi esille kulttuurierot ja kielivaikeudet, vuoro-
vaikutuksen ja viestinnän merkitys sekä myös 
se, että usein tietoa on kuitenkin liian vähän. Jo-
ko emme osaa tai koe asialliseksi kysyä oikeita 
asioita, tai potilas ei osaa tai halua niitä kertoa. 
Esimerkkitilanteet koettiin poikkeuksetta haas-
teellisiksi, ja hoitajan ohjausvalmiudet usein 
puutteellisiksi – aina ei kykene tekemään sitä 
minkä teoriassa tietää olevan tarpeellista.  
 
Ryhmäkeskustelujen päätavoite ei ollut annettu-
jen tapausten ratkaiseminen, vaan keskustelun 
aikaansaaminen.  Osallistujat totesivat anniksi 
myös kontaktien luomisen kollegoihin, ja ryhmis-
sä jaettiin arvokasta tietoa muiden yksiköiden 
toimintatavoista ja -mahdollisuuksista.. 
 
 

 
Cabo Delgado, Mosambik. Kuva Saara Parkkali 

 
Lounaan jälkeen keskustelut purettiin lyhyesti, ja 
jatkettiin koulutuspäivän ”ulkomaanosuudella”. 
Saara Parkkali kertoi kokemuksistaan Mosam-
bikissa. Saaran työ ei ollut varsinaisesti 
HIV/aids-ongelman parissa, mutta maassa, mis-
sä prevalenssi on korkea, ei sairauteen voi olla 
törmäämättä. Mosambikin väkiluku on 17,5 mil-
joonaa, 33 % väestöstä asuu kaupungeissa. 
Naisten lukutaito on vain 33 %, kun miesten vas-
taava luku on 64 %. Puhdasta vettä on 57 % 
saatavilla. 
 
Ensimmäinen HIV-tartunta maassa on todettu 
vuonna 1986. Keskimääräinen prevalenssi on 
16,2 %. Kesäkuussa 2004 Mosambikin hallitus 
julisti HIV/aids –tilanteen kansalliseksi hätätilak-
si. Pahin tilanne on maan keskiosassa, missä 
vuonna 2008 uusia tartuntoja todettiin päivässä 
peräti 180. Niin aids-kuolemien kuin ymmärret-
tävästi lääkitystä tarvitsevien määrä on noussut 
maassa jyrkästi.  
 
Mosambikin terveysministeriön ohjeet HIV/aids –
tilanteen hoitamiseksi: 
1.  Vapaaehtoistestaus ja neuvonta (councelling) 
2.  Opportunisti-infektioiden profylaksia ja niiden 

hoito  
3.  Ruokaturva  
4.  Psykologinen tuki  
5.  ART 
 
Toinen esimerkkimaa, jonka HIV-tilanteesta 
kuultiin päivitys oli Haiti. Haiti on läntisen pallon-
puoliskon köyhin maa, joka sijaitsee samalla 
saarella vauraan Dominikaanisen tasavallan 
kanssa samalla saarella. Asukasluku on 9,2 mil-
joonaa eli maa on erittäin tiheästi asutettu. 
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Tammikuussa 2010 Haiti koki tuhoisan maanjä-
ristyksen, järistyksen keskus oli hyvin lähellä 
maan pääkaupunkia, Port-au-Princeä. Kuo-
lonuhrien määrä oli yli 200 000, 3 miljoonaa ih-
mistä menetti kotinsa. Edelleen noin miljoona 
ihmistä on majoitettuna tilapäisleireille. 
 
Ennen maanjäristystä arvioitiin HIV-tartunnan 
saaneita olevan 120 000, heistä naisia noin 60 
%. Alle 15-vuotiailla tartuntoja oli todettu noin 
6 800. ARV-lääkitystä sai noin 19 000 potilasta. 
Prevanlenssi, vaikka onkin Karibian alueen kor-
kein, on vain 2,2 %. Maanjäristysalueella asui 60 
% HIV-positiivista.  
 
Järistys tuhosi olemassa olevan terveydenhuol-
tojärjestelmän. Sairaalat tuhoutuivat ja maa me-
netti paljon koulutettua henkilökuntaa. Maanjä-
ristyksen jälkeen hätäapu keskittyi puhtaaseen 
veteen ja hätämajoitukseen, traumahoidon lisäk-
si. Kuinka monta HIV-positiivista joutui tässä 
vaiheessa esimerkiksi pakosta lopettamaan lää-
kityksen joko siksi, että koko omaisuus ja lääki-
tys sen mukana jäi hajonneeseen taloon, ei ku-
kaan tiedä.  
Maan kulttuuri on mielenkiintoinen sekoitus kato-
lilaisuutta, protestanttisuutta, islamilaisuutta sekä 
voodoota. Asioista voi keskustella ilmeisen 
avoimesti ja HIV-valistus näkyykin mm. terveys-
klinikoiden ja eri vapaaehtoisjärjestöjen toimin-
nassa. Kondomit ovat helposti saatavilla, jopa 
niin, että niitä näkyy lasten leikeissä ilmapalloi-
na. Samaan aikaan yksi erittäin näkyvä potilas-
ryhmä terveysklinikoilla on seksiteitse tarttuvia 
tautia sairastavat potilaat. Antibiootteja määrä-
tään ilman tutkimuksia ja hoito kaiken kaikkiaan 
näiden tautien kohdalla on hyvin ”vapaata”. Sa-
maan aikaan teinityttöjen raskauksien määrä 
kasvaa ja naisiin kohdistuva väkivalta erityisesti 
leirioloissa lisääntyy. Jääkin nähtäväksi miten 
HIV-luvut reagoivat maan tilanteeseen jatkossa. 
Valuvatko maan hallituksen ja kansainvälisten 
järjestöjen työ osittain hukkaan maan ollessa 
poikkeustilassa järistyksen jäljiltä. 
 
 

 
 
Tyttöjä Port-au-Princessä terveysklinikan ”ovella” kondomi-
ilmapallojen kera. Kuva Henna Korte 

 
 
Päivän päätteeksi oli tarkoitus näyttää videon-
pätkä, joka kertoo HIV/aids -työstä Etelä-Afrikan 
keskellä sijaitsevassa pikkuruisessa Lesothossa. 
Filmissä esitellään Bristol Myers Squibbin pro-
jektia "Secure the Future", ja se esittää kuvin ja 
faktoin HIV/aids -työssä tehtävän projektin sisäl-
töä sekä sen ihmisille antamaa apua ja toivoa. 
Tekniikka kuitenkin petti eikä filmiä päästy koulu-
tuksessa näkemään. Se löytyy internetistä osoit-
teessa http://www.bms.se/nstf/  -> filmer -> Se-
cure the Future". 
 

 

 
Kokousväkeä Rantapuistossa. Kuva Outi Debnam

 
 
 
 

 

 
 
  

http://www.bms.se/nstf/
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OLEN KIINNOSTUNUT LIITTYMÄÄN SUOMEN HIV/AIDS- 
SAIRAANHOITAJAYHDISTYKSEN (SHAS ry:n) JÄSENEKSI 
 
 
Nimi 

 
Osoite 

 
Puhelin koti 

 
Muu puh. 

 
Sähköpostiosoite 

 
Työnantaja / Toimipaikka 

 
Toiminimike / Tehtävä työpaikalla 

 
 

 
KERROTKO MUUTAMALLA SANALLA, MIKSI OLET KIINNOSTUNUT SHAS ry:n JÄSENYYDESTÄ 

 
 

 
 

 
Onko sinulla jokin tietty osaamisalue, jolla haluaisit vaikuttaa SHAS:n toimintaan? 
 

 
 

 
 
 

 
Jäsenhakemukset käsitellään hallituksen kokouksessa. Toimittaisitko hakemuksesi alla olevaan osoittee-
seen: 
 
Outi Debnam,  
SHAS-jäsenrekisterivastaava  
050-344 9670 
Auroran infektiosairauksien poliklinikka 
PL 348 
00029 HUS     
outi.debnam(at)hus.fi 
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Naisten tukiryhmä, Mosambik. Kuva Saara Parkkali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osoitelähde: SHAS ry:n jäsenrekisteri. 
Postitus: Abbott Oy, Pihatörmä 1 B, 02240 ESPOO. 


